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  Hebt u vragen of opmerkingen n.a.v. deze Nieuwsbrief, mailt u dan a.u.b. rechtstreeks naar de directie: 

kbs.st.joseph@kpoa.nl  
 

Verkeer rond school (zie bijlage 2 bij deze DigiDuif) 

Reeds enkele malen heb ik u op de hoogte gesteld van het proces dat wij (school, SKA  

en enkele betrokken ouders) lopen met de gemeente om de verkeerssituatie rond school 

veiliger te maken. 

De eerste twee weken van de zomervakantie gaan ze aan de slag. Als bijlage bij deze 

nieuwsbrief vindt u de situatietekening zoals het gaat worden. 

Drempels worden verplaatst en verhoogd. Er komt een zebrapad vanuit de Lient. De 

ingang van en naar school wordt aangepast. Dor alle maatregelen verminderd de druk op 

het kruispunt Buitenveldseweg en de uitgang van de Lient over de brug. Hiermee wordt 

bereikt dat het hier veel overzichtelijker en dus veiliger wordt. 

Mocht u vragen hebben, kom die gerust stellen. 

 

Vanuit de kleuterbouw 

De kleutergroepen zijn nu compleet en vol. De oudste kleuters weten inmiddels goed de 

weg en zijn (bijna) klaar voor groep 3. Voor de allerjongsten is het best veel om 5 dagen 

naar school te gaan tot de zomervakantie. Wij kunnen als school niet zeggen dat een 

vierjarige niet naar school hoeft, want we bieden graag onderwijs. We bevorderen 

natuurlijk graag de continuïteit in ontwikkelen en leren. Maar als uw kind erg moe is en 

uitgeput van al deze vijf dagen schoolgaan, is het aan u als ouders om te besluiten uw 

kind een dag of dagdeel thuis te laten om even bij te komen. Een kind is op vierjarige 

leeftijd niet leerplichtig. En het blijkt ieder schooljaar weer dat de weken voor de 

zomervakantie best pittig zijn voor het jonge kind.  

 

Aan het begin van het schooljaar is er altijd een ouderavond met info over het reilen en 

zeilen in de kleuterbouw en op school. Het kan natuurlijk zijn dat u die informatieavond 

heeft gemist of dat e.e.a. is weggezakt. Graag wijs ik u nogmaals op 

kleuterinformatieboekje 1&2, die op onze website is te vinden. 

En natuurlijk kunt u ook in gesprek met de leerkracht van uw kind of met de teamleider 

Rachel Naron. 

 

Op 9 mei is het schoolreisje voor de groepen 1&2. De organisatie is helemaal rond en u 

heeft als het goed is alle informatie ontvangen. we hopen op lekker weer en een gezellige 

dag. Ouders die ons vergezellen en kinderen begeleiden, alvast hartelijk dank voor uw 

inzet op deze dag. 
 
 

Bovenverdieping inrichten. 

Nu onze benedenverdieping er helemaal tip-top uitziet kan de bovenverdieping natuurlijk 

niet achterblijven! In een werkgroep met enthousiaste collega’s zijn we druk bezig met 

plannen maken hiervoor. Hoewel wij het ontzettend leuk vinden om dit te doen, hebben 

wij er helaas niet voor gestudeerd. Omdat we wel alles uit de kast willen halen om deze 

ruimte optimaal te benutten zijn we op zoek naar enthousiaste ouders die op welke 

manier dan ook affiniteit hebben met ontwerpen, inrichten, zagen, schilderen en alles 

wat je nog meer kunt bedenken.  

 

Lijkt het je leuk om ons te helpen? Laat het ons weten! Je kunt een mailtje sturen naar 

a.nieuwveld@kpoa.nl We zijn blij met alle hulp die we krijgen. Het maakt niet uit of je 

een uurtje komt helpen of dat je in het hele proces mee wilt gaan. Vermeld dit er wel 

even bij. Alvast bedankt! 

mailto:kbs.st.joseph@kpoa.nl
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De Annie M.G. Schmidtweek van 10 tot 20 mei 

De groepen 4 doen mee aan de landelijke A. M. G. Schmidtweek in de week voor de 

hemelvaartvakantie. 

Wellicht vertelt uw kind hier iets over. Heeft u een boek thuis 

van A.M.G. Schmidt, misschien mag het dan wel mee naar 

school.  

 

Robotje ‘geprogrammeerd’. 

Sophia, Kasper en Thijs zijn druk aan het experimenteren hoe 

een robotje geprogrammeerd kan worden via de PC. Dat is nog 

niet zo gemakkelijk. 

Afgelopen dinsdag hebben ze een parcours uitgezet en het 

robotje zo ingesteld dat hij nergens tegenaan rijdt. En dat is 

prima gelukt. 

 

Zie filmpje: 

https://youtu.be/E0gpCsChZhU 

 

2 Oproepen van de redactie van onze schoolkrant de Zoemerrr. 

Wellicht wil uw kind hier aan meedoen? Wellicht vindt u dit wat voor uw kind? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Oproep 1 nieuwsbrief: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BlubBlub, onze ZomerZoemerrr is in de maak en onze redactieleden zijn druk bezig. Lijkt 

het jou leuk om ook in dit nummer te staan? Dat kan! Schrijf een leuk verhaal met als 

thema ‘ onderwaterwereld’ . Niets is te gek het kan gaan over gevaarlijke vissen, 

gezonken schepen, snorkelen of andere leuke onderwateravonturen. Je mag kiezen of je 

het met de hand schrijft of typt. Een leuke tekening erbij maakt het helemaal leuk maar 

let op, dit zijn de eisen; 

- het moet passen op een A4 

- zorg dat je werk netjes verzorgt is zonder doorhalingen 

- geen gaatjes of nietjes gebruiken 

- vergeet niet je naam en je klas erbij te vermelden 

- als je een tekening maakt dan moet ie op dit ene A4 erbij passen. 

- lever je verhaal in bij je meester of juf of in de ZoemerrrBrievenbus bij de uitgang 

- deadline: woensdag 31 mei 2017 

 

De redactie zal het allerleukste verhaal uitkiezen en die komt in de Zoemerrr editie 4. 

Succes! 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Oproep 2 nieuwsbrief: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Voor ons Zomernummer zijn we op zoek naar de allerleukste (onder)waterfoto’s. Heb jij 

een leuke van jezelf met een snorkel, flippers, een bommetje of zoiets? Stuur ‘m dan 

naar dezoemerrr@gmail.com en vermeld je naam en klas er bij. Wie weet sta jij in ons 

volgende nummer! 

 

Krentenbaard 

Er is een geval van krentenbaard gesignaleerd op school. Weest u alert. 

Meer informatie: 

 

http://www.rivm.nl/Onderwerpen/I/Impetigo_krentenbaard 

 

https://youtu.be/E0gpCsChZhU
mailto:dezoemerrr@gmail.com
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/I/Impetigo_krentenbaard
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Herdenking 

Jaarlijks is er bij de naald in Hoogland op 4 mei een dodenherdenking. Dit jaar zijn wij als 

school uitgenodigd om hier onze bijdrage aan te leveren. De groepen 7 hebben dit 

opgepakt en zijn de afgelopen weken druk bezig geweest rondom de Tweede 

Wereldoorlog.  

Maandag 1 mei hebben de kinderen een gastspreker in de klas gehad die hen veel heeft 

verteld over dit onderwerp. Woensdag 3 mei hebben beide groepen 7 een bezoek 

gebracht aan de naald in Hoogland. Dit ter voorbereiding op de herdenking. Ook werden 

in deze week de gedichten geschreven. Ieder kind schreef zijn eigen gedicht waarin zij 

hun gevoel beschreven over de Tweede Wereldoorlog. Er zijn prachtige gedichten 

geschreven! Drie kinderen werden uitgekozen om hun gedicht voor te dragen.  

Op 4 mei was het zover. Vooraf aan de herdenking hebben de kinderen de oecumenische 

dienst in de kerk bijgewoond. Hier werden twee gedichten voorgelezen door David 

Salomons en Fabiënne van Wijk. Tijdens de dienst werden we aan het denken gezet: ‘Stil 

zijn is iets anders dan je mond houden’. Melvin Morsink ging voor in het gebed. Daarna 

liepen we in een stoet richting de naald. Een mooi moment. Eenmaal bij de naald 

aangekomen klonk het taptoe-signaal en werden de twee minuten stilte in acht genomen 

afgesloten door het Wilhelmus. Na enkele gesproken woorden was het aan Ivar Brouwer 

en Etienne de Jong om namens de kinderen uit Hooglanderveen en Hoogland een 

bloemstuk neer te leggen. Kas Bos sloot af met zijn indrukwekkende gedicht. De 

kinderen hebben allemaal een witte roos neergelegd en daarmee was de herdenking ten 

einde.  

Het was mooi om zowel van de kinderen als de ouders zoveel betrokkenheid te zien! 
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Vraag van BS Quick 

Wij, BS Quick, hebben het heel leuk gevonden tijdens de Koningsspelen. We hebben 

enkele ouders foto's of filmpjes zien maken en zouden het leuk vinden om deze te 

ontvangen voor de site van Quick!. Mocht je foto's of filmpjes hebben die wij mogen 

gebruiken dan kan je ze sturen naar leocremer.cremer@gmail.com. Alvast bedankt. 

 

Mochten er leerlingen zijn meer willen weten/leren van honkbal of softbal dan kunnen ze 

altijd een aantal proeftrainingen bijwonen. Je kan dit aanvragen via de website 

www.bsquick.nl. 

 

School telefonisch niet bereikbaar. 

Vanmorgen hebt u per alert SMS en DigiDuif doorgekregen dat de school telefonisch niet 

bereikbaar is. Het oplossen van het probleem door de provider zou mogelijk nog even 

kunnen duren. Tot die tijd kunt u –indien nodig- bellen naar nr. 0647747169 

Als er wijzigingen zijn, laten wij u dit z.s.m. weten.  

Dit jaar hebben we nog een week vakantie te goed, de week van 22 t/m 26 mei. 

Uit de wijk 

 

Wijkspreekuur 

Met ingang van 12 mei, zal er op school, op vrijdagmorgen vanaf 08.30 een 

wijkspreekuur ingesteld worden. Dit is een initiatief van het wijkteam Vathorst en 

samenwerking met onze school.  

Onderstaand wordt uitgelegd wat precies het doel ervan is. 

 

Het wijkteam gaat met ingang van 12 mei aanstaande een open spreekuur houden voor 

ouders (en leerkrachten) van leerlingen van St. Josephschool. Henri Heijink zal als 

medewerker van het wijkteam aanwezig zijn. Het wijkteam is een team van professionals 

dat zorg en ondersteuning levert namens de gemeente aan mensen die extra hulp nodig 

hebben in hun dagelijks leven. De medewerkers komen uit organisaties op het gebied 

van jeugdhulp, zorg voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, 

ouderen, verslaving, woonbegeleiding, welzijn, psychiatrie, gezondheidszorg en 

opvoeding van kinderen. Het wijkteam werkt samen met scholen, consultatiebureaus, 

huisartsen, schuldhulp en ander organisaties die u kunnen helpen of adviseren. Het 

wijkteam gaat de spreekuren houden in school op vrijdag van 08:30 – 09:30 uur. Het 

wijkteam is aanwezig, niet alleen voor ouders van kinderen, maar ook voor de 

leerkrachten om vragen voor te leggen. Kom met uw vraag en dan leggen we uit wat het 

wijkteam voor u kan betekenen en zoeken we samen naar een oplossing.  

 

Vriendelijke groet, 

 

Henri Heijink | Medewerker Wijkteam Vathorst & Hooglanderveen  

Telefoon direct 06 – 1543 3990| Telefoon algemeen 033-469 48 69 

E: h.heijink@wijkteam-amersfoort.nl | www.wijkteam-amersfoort.nl  

Wervershoofstraat 371 3826 EM Amersfoort | Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag 

en vrijdag 

 

 
Namens mijn collega’s, een goed weekend gewenst! 

 

Gert de Wit (directeur) 

mailto:leocremer.cremer@gmail.com
http://www.bsquick.nl/
mailto:h.heijink@wijkteam-amersfoort.nl
http://www.wijkteam-amersfoort.nl/

